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ПРОТОКОЛ № 36
Днес 17.07.2014 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На заседанието присъстват 24 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения.
Откривам тридесет и шестото заседание на ОбС Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Валентин Русчев и Росица Денева , а Венета Мисирджиева продължава да е в
болнични.
На заседанието присъстват зам. кмета на Общината инж. Милена Божанова, зам.
кмета Трифон Трифонов, секретаря Вл. Иванов, служители от общинската администрация.
Преди да започнем по същество тази сесия искам да кажа, че имаме два повода
единия е хубав, весел – нашата колежка Магдалена Радева днес има имен ден и черпи, да и
пожелаем да е жива и здрава и за напред, и другия повод за съжаление е неприятен много,
предполагам, че всички сте разбрали, напусна ни миналата седмица една млада жена –
кметицата на с. Гагово Петя Владимирова. Предлагам да почетем паметта и с едноминутно
мълчание преди началото на заседанието.
Едноминутно мълчание в памет на Петя Владимирова.
Благодаря колеги.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 23
точки.
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Отмяна на Решение № 453 по Протокол № 34 от проведено заседание на Общински
съвет Попово на 29.05.2014 година.
2. Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово
(ИПГВР) за периода 2014 – 2020 год.
3. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014
година.
4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
5. Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Попово.
6. Актуализация на план-сметката за необходимите средства по събиране,
транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в гр. Попово, кв. Невски и
кв. Сеячи за 2014 година.
7. Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и гори
в горските територии на Община Попово.

8. Предоставяне на земя /дивечови ниви/, общинска собственост за специализирана
фуражна база на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово.
9. Приемане на Инструкция за реда и начина на почистване на дерета във
водосборните райони в урбанизираната територия на населените места на Община
Попово.
10. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
11. Утвърждаване на оценки на вещи - частна общинска собственост, предложени за
замяна.
12. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2014 г. и одобряване на оценки за продажба имоти и
вещи частна общинска собственост, чрез публичен търг.
13. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имот № 000075 от землището на с. Дриново, община Попово, област Търговище с цел
промяна на предназначението на имота за реализиране на инвестиционна инициатива
– изграждане на кравеферма до 50 бр. крави.
14. Приемане и въвеждане на „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка
на общинските политики за устойчиво развитие на Община Попово”, в резултат от
изпълнението на проект № 13-13-75/15.11.2013 г. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово”.
15. Приемане на разработени стратегически документи, в резултат от изпълнението на
проект № 13-13-75/15.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Попово”.
16. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Попово” ЕООД
гр. Попово.
17. Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2013 година.
18. Утвърждаване на Договор за сътрудничество с „Булекопак” АД гр. София.
19. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2014 – 30.06.2014 година.
20. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на с. Гагово, община
Попово.
21. Участие на Община Попово като партньор на Исторически музей-Попово с
проектно предложение „Дигитализиране на българското културно наследство и
запазването му за бъдещи поколения от музея в гр. Попово” пред Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
22. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

24
0
0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Отмяна на Решение № 453 по Протокол № 34 от проведено заседание на Общински
съвет Попово на 29.05.2014 година.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Колеги, разбрахте, че ни върнаха това решение като става дума за публичен търг за
продажба на бивша детска градина с. Паламарца. От Областна администрация ни беше
върнато това решение в следствие на несъответствие на взетото решение за провеждане на
търг с явно наддаване, и основанията, които са за провеждането на конкурс. И тъй като
нямат още готовност общинска администрация по какъв начин ще бъде продажбата на тази
детска градина изтеглят решението, ние го отменяме, след което ще бъде внесено съответно
отново.
Ще ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово отменя свое Решение № 453, прието по Протокол № 34 от
29.05.2014 година.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате ли въпроси ?
Тодор Тодоров – общински съветник
Уважаеми колеги, аз мисля че не трябва да отминаваме така леко това, което се
случва с това решение. Първо, аз не знам защо е объркано, дали нарочно или не, но
виновните сме ние. Мисля, че трябва да си поемем вината, трябва да я признаем пред
гражданите, че това решение мина от къде ли не, и никой не забеляза основанията, че са
грешни. Което значи, че ние не гледаме документите, не вникваме в съдържанието им и
общо взето гласуваме формално. Тази критика я отправям включително и към себе си.
Честно да ви кажа, аз се срамувам, всеки отговаря за себе си. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Тодоров. Това важи и за мен. По принцип никой от нас не е юрист и
според мен задължението да се формализират самите основания е по-скоро на юристите, а
нашата роля е по принцип да определяме нещата, но въпреки това солидаризирам се, аз
също поемем вината върху себе си, защото трябва всичко да бъде проверявано. Факт е, че е
върнато това решение. Имате ли други въпроси по отношение предложението за решение ?
Преминаваме към гласуване на решението по докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 462
На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
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Общински съвет Попово отменя свое Решение № 453, прието по Протокол № 34 от
29.05.2014 година.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Попово
(ИПГВР) за периода 2014 – 2020 год.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Преди да дам думата за становища на комисиите предлагам да дадем думата на арх.
Мисирджиев да разясни точно за какво става дума. Заповядайте г-н Мисирджиев.
Арх. Мисирджиев – главен архитект на Община Попово
Както всички знаете Интегрирания план е разработен на основание сключения
договор в подкрепа на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 2007 по
ОП Регионално развитие 2007-2013 г. Какво представлява сам по себе си проекта?
Интегрирания план се състои основно от три части. Първата и най-важна част, това е
аналитичната – изработване на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация, слот
анализ – силни и слаби страни, предимства и недостатъци, резюме на целевия и проблемен
анализ и не на последно място – визия за развитие на Попово на хоризонт 2020 г. Втората
част е стратегическа, тя определя стратегията и целите на Плана – стратегията на Плана,
описанието на Плана като съвкупност специфични цели и мерки, структура и организация
на реализацията на Плана, използване процедури, обществено участие като форуми,
обществени обсъждания и т.н., очаквани резултати разбира се от прилагането на Плана и
разработване на програма за реализация на Интегрирания план. Третата част включва
управление прилагането на плана. Тази трета част ще протича във всички тези планови
години до 2010 – управление на реализацията, система от индикатори за наблюдение и
оценка на прилагане на Плана, обществено участие в наблюдението на оценката.
Продължителността на проекта беше 20 месеца. Договора е сключен на 12.06.2013 г.
и изтича на 12.02.2015 година. Общия бюджет на проекта е 200 000 лева, от които 5% са
финансирани от Община Попово. Целевите групи, това са жителите на общината,
икономически субекти и потенциални инвеститори, неправителствени организации и
културни и образователни и социални институции и други.
Изпълнител и главен проектант на проекта е Обединение „Попово 2020”. Основната
цел на проекта – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на
гр. Попово, който да доведе до устойчиво и трайно преодоляване на икономическите и
социално екологични проблеми на града и дълготрайно подобряване качеството на живот на
неговите жители.
Кои са изпълнените дейности към момента: разработен е както казах целевия и
проблемен анализ, включително и слот анализа, разработена е визията за развитие на
Попово до 2020 г., формулирани са целите и стратегиите за развитието на града, сега нещо
много важно – идентифицирани са проекти, които са включени за реализация в този планов
период. Разработен е разбира се и бюджетно интегрирания план, успоредно с това е
изпратена и получено обратно за преценка необходимостта от екологична оценка,
разработена е структура за управление реализацията на Плана, включително индикатори за
наблюдение и оценка, проведени са анкетни проучвания с фокус групи от всички
заинтересовани страни за избор на визията, стратегията и проектите, които да бъдат
включени.
Това е така съвсем накратко с цел да не ви отегча. Предполагам голяма част от вас са
се запознали с проектите, които са включени и които в края на краищата, това е резултата от
работата на този план. Много е важно да се отбележи, че без такъв план – който
представлява един планов инструмент няма да може през следващия планов период да се
участва за финансиране особено по ОП Регионален растеж. Общият бюджет на
Интегрирания план е мисля така по памет около 118 милиона лева, като това разбира се е
една пожелателна инвестиция да се случи в нашата община и по-конкретно в града.
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Всички проекти, които са заложени в тези списъци към Интегрирания план касаят
само искам да подчертая територията на населеното място. Те не са за територията на
цялата община, за която предстои разработване на друг подобен проект и се търси
финансиране по други програми. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Мисирджиев, както знаете имаше обществено обсъждане, който е
присъствал там доста подробности се дадоха.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика „
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Комисията проведе редовно заседание на 15 юни, вторник. Присъстваха всички
членове и представители на общинска администрация. С пет гласа ЗА комисията подкрепя
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия вчера от 16 часа проведе своето заседание. Липсваше г-н Несторов.
И с четири гласа ЗА подкрепихме докладната записка
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия заседава вчера от 14.30 часа, присъстваха трима членове на
комисията и представители на общинска администрация. По тази точка от дневния ред с три
гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия по втора точка с три гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
На заседанието, което нашата комисия проведе вчера с три гласа ЗА подкрепя
докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с т. 2.5.1. от
Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие по схема BG161PO001/5-03/2013,
Общинският
съвет

РЕШИ
1.
2.

Одобрява и приема Интегриран план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) на гр. Попово за периода 2014 – 2020 година;
Съфинансирането на проектите, предвидени за изпълнение в Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на гр. Попово за периода 2014 – 2020 година ще
се разчита съобразно възможностите на бюджета на съответната година;
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3.

Възлага на Кмета на Община Попово да създаде организация по наблюдението,
изпълнението и отчитането на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на гр. Попово за периода 2014-2020 година.

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Единствения въпрос който имам е, разбрахме че вече има конкретни идеи и
конкретни предложения, искам да разбера отчуждават ли се частни имоти, хората
информирани ли са за това, което ще става, защото може и да не са присъствали, разбрах че
е имало няколко обществени обсъждания, което е много хубаво. Просто главния архитект
да каже какво се очаква като отчуждаване на частни имоти за реализация на определените
проекти за да може все пак да имаме една по-висока гласност в това отношение. Благодаря.
Арх. Мисирджиев – главен архитект на Община Попово
Ще обърна внимание – проектите са разпределени в осем групи. Сега аз няма да ги
зачитам, защото това беше направено подробно на проведените форуми и на общественото
обсъждане. Само ще обърна внимание, че последна група, това е група „меки мерки”. Тука е
включено какво трябва да се направи като подготовка на устройствената основа, за да може
конкретно да се работи по тези проекти, които са включени. Конкретно на вашия въпрос –
Интегрирания план набелязва определени мерки, набелязва определени зони, в които ще
има интервенция и въздействия, както и разбира се конкретни проекти, които са насочени
към определени оперативни програми и по-точно в отделните там структурни групи. За да
можем да кажем с точност какво ще се случи и как ще се случи, ние трябва да имаме
разработени ПУП, което е следващото стъпало, разбира се първото е ОУПлан на града, след
това да се изработят планове за регулация, там където е необходимо планове за застрояване
и едва тогава ще може да се види пак повтарям за инфраструктурните проекти дали
евентуално ще се наложи да се предприемат мерки по отчуждаване, ако пак казвам има
засегнати чужди имоти. Иначе основните имоти по трасето се предполага, че са общински.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси по докладната има ли? Не виждам. Преминаваме към гласуване на
решението по докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 463
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с т. 2.5.1. от
Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие по схема BG161PO001/5-03/2013,
Общинският
съвет

РЕШИ
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1. Одобрява и приема Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
на гр. Попово за периода 2014 – 2020 година;
2. Съфинансирането на проектите, предвидени за изпълнение в Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие на гр. Попово за периода 2014 – 2020 година ще се
разчита съобразно възможностите на бюджета на съответната година;
3. Възлага на Кмета на Община Попово да създаде организация по наблюдението,
изпълнението и отчитането на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на гр. Попово за периода 2014-2020 година.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014
година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика „
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Комисията с пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепихме докладната записка
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
И ние с три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия по втора точка с три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
С три гласа ЗА нашата комисия също подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Завишават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация” в частта за
местни дейности, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”
с 1 300 лв. за пострадалите при наводнения в село Априлово, както следва:
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№

Имена

ЕГН

Адрес

Сума на
помощта

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Емилия Симеонова Атанасова
Ангелина Люцканова Иванова
Александър Асенов Гулев
Иван Стоянов Стефанов
Бейтула Хасанов Юсмянов
Джамия с. Априлово

4503298337
4601019397
5010158266
5006238227
6201265424

ул. „Мара Тасева” №1
ул. „Мара Тасева” №5
ул. „Мара Тасева” №4
ул. „Т. Войвода” №27
ул. „Васил Левски” №2
село Априлово

200,00 лв.
200,00 лв.
150,00 лв.
450,00 лв.
150,00 лв.
150,00 лв.

2. Завишават се средствата за дейност 865 „Други дейности по туризма” с 15 000 лв., както
следва:
Наименование на параграфи по ЕБК

Параграф по ЕБК

Увеличение
2014 г.
3

1
2
VІІІ Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И
15 000
УСЛУГИ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
15 000
Група Д) Туризъм
15 000
865 Други дейности по туризма
15 000
местни дейности
15 000
Други възнагр. и плащания на персонала
02-00
5 000
- за персонала по извънтрудови правоотн.
02-02
5 000
Задължителни осиг. вноски от работодатели
05-00
552
Осигурителни вноски от работодател за ДОО
05-51
309
Здравно-осигурителни вноски от работодател
05-60
180
Вноски за допълнително задължително осигуряване
05-80
63
Издръжка
10-00
9 448
- вода, горива и енергия
10-16
1 100
- разходи за външни услуги
10-20
7 948
- командировки в страната
10-51
400
3. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 16 300 лв.
4. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления
от продажби на земя” със 134 224 лв.;
5. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1.
6. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
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7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 464
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Завишават се средствата за дейност 122 „Общинска администрация” в частта за
местни дейности, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”
с 1 300 лв. за пострадалите при наводнения в село Априлово, както следва:

№

Имена

ЕГН

Адрес

Сума на
помощта

1.
2.
3.
4.
5.

Емилия Симеонова Атанасова
Ангелина Люцканова Иванова
Александър Асенов Гулев
Иван Стоянов Стефанов
Бейтула Хасанов Юсмянов

4503298337
4601019397
5010158266
5006238227
6201265424

ул. „Мара Тасева” №1
ул. „Мара Тасева” №5
ул. „Мара Тасева” №4
ул. „Т. Войвода” №27
ул. „Васил Левски” №2

200,00 лв.
200,00 лв.
150,00 лв.
450,00 лв.
150,00 лв.
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6.

Джамия с. Априлово

село Априлово

150,00 лв.

2. Завишават се средствата за дейност 865 „Други дейности по туризма” с 15 000 лв., както
следва:
Наименование на параграфи по ЕБК

Параграф по ЕБК

1
VІІІ Функция ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И
УСЛУГИ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Група Д) Туризъм
865 Други дейности по туризма
местни дейности
Други възнагр. и плащания на персонала
- за персонала по извънтрудови правоотн.
Задължителни осиг. вноски от работодатели
Осигурителни вноски от работодател за ДОО
Здравно-осигурителни вноски от работодател
Вноски за допълнително задължително осигуряване
Издръжка
- вода, горива и енергия
- разходи за външни услуги
- командировки в страната

2

Увеличение
2014 г.
3
15 000

02-00
02-02
05-00
05-51
05-60
05-80
10-00
10-16
10-20
10-51

15 000
15 000
15 000
15 000
5 000
5 000
552
309
180
63
9 448
1 100
7 948
400

3. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 16 300 лв.
4. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления
от продажби на земя” със 134 224 лв.;
5. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1.
6. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година.
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия по тази точка гласува с три гласа ЗА в подкрепа на докладната, като
правим предложение в точка 2 от Решението да отпадне последната част от решението
„Ползване на санитарен възел (тоалетна) за лица, които не са заплатили входна такса”
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата на
Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги, във връзка с чл.71, т.1 от Закона за местни данъци и такси (доп., бр.101 от 2013 г.,
в сила от 01.01.2014 г.) и Докладна записка с № ДЗ-139-73/29.05.2014 г. от ръководителя на
„Звено за обслужване на туристически комплекс „Ковачевско кале””, за проявен интерес от
страна на посетителите, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11,
ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. В Чл.19 от Раздел І „Такса за битови отпадъци”, Глава втора „Местни такси” се
правят следните изменения:
1.1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Таксата за услугите: “Сметосъбиране и сметоизвозване” и “Обезвреждане на
битови отпадъци в депа или други съоръжения” не се събира за имоти, които няма да
се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец в Община Попово
от собственика или ползвателя от 1-ви юли до 31 декември на предходната година;”
1.2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) През текущата година за обстоятелствата, декларирани по ал.5, се извършват
проверки за ползване на недвижимия имот, включително и събиране на информация
за дължими сметки за електрическа енергия, вода и други консумативни разходи за
съответния период. При неспазени условия за освобождаване от такса “Битови
отпадъци”, лицата по чл. 16 от тази наредба дължат целогодишен размер на таксата,
заедно с лихвата, съобразно неспазените срокове за внасяне и глоба или
имуществена санкция по чл.123, ал.3 от ЗМДТ;”
1.3. Ал.8 се отменя.
1.4. Създава нов § 13 в Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата,
със следното съдържание:
„§ 13 Промяната в чл. 19, ал. 5 влиза в сила от 01.08.2014 г.“
2. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, се правят
следните допълнения:
№ по
ред

Вид услуга

Такса

Забележка
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№ по
ред
16.

Вид услуга
Прожектиране на 20 мин. филм и
3D анимация за представяне на
крепостта и нейната история:
- за групи от 10 до 40 души
-

за групи от пенсионери и
деца под 7 год. възраст

Такса

1.25 лв. на човек;

Забележка

В цената не се
включва ДДС.

0.83 лв. на човек;

В цената не се
включва ДДС.

Ползване на стационирано бербекю 10.00 лв. за 2 часа
с материали на посетителите

В цената не се
включва ДДС.

Ползване на стационирана пещ с
материали на посетителите

16.67 лв. за 1 ястие

В цената не се
включва ДДС.

Ползване на санитарен възел
(тоалетна) за лица, които не са
заплатили входна такса.

0.25 лв.

В цената не се
включва ДДС

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка, а
предложението на г-жа Радева ще гласуваме по-късно.
Стефан Иванов – общински съветник
Вземам думата да подкрепя предложението на комисията, тъй като от 2007 г. сме
членове на ЕС и би трябвало да започнем да се държим като европейци. В Европа няма
такава практика да се събират пари за тоалетни и е малко смешно мисля, така и така си има
поддръжка на тази тоалетна, каквото и да е не би трябвало за някакви дребни стотинки, още
повече че едва ли за месеца ще се събере повече от 30-40 лева от тази услуга и да се
формализираме Така че смятам да подкрепя предложението на комисията.
Владимир Стойков – ръководител „Звено за обслужване на туристически комплекс
„Ковачевско кале”
Това предложение не е просто едно наше желание, а го налага практиката, и искам да
ви обясня защо. Имаме посетители, работим и много след часовете, когато си отиват
двамата уредници и аниматора и остава денонощната охрана. Много често, а напоследък
става все по-често при нас спират автобуси, които не търсят екскурзия, не искат разходка в
обекта, те просто искат да ползват санитарен възел – от Разград дойде такъв автобус с 40
човека, от посока София са идвали. И те търсят отбивка, за тях това е отбивка. Това не е
нормална практика за нас, ние да обслужваме като отбивка за тоалетна всички, които
минават по пътя Попово – Бяла, посока София. Преди да излезем с това предложение, аз
проверих в интернет подобни ситуации. Абсолютно същото е в комплекс „Създатели на
Българската държава” в Шумен, не посетители, случайни хора, които ходят, те си плащат
такса за тоалетна. Ние имаме, не една, имаме 6 тоалетни. Те имат доста сериозна
консумация и поддръжка. Освен това тук не става дума само тоалетна, това са две
помещения – в едното има две мивки, огледало, топла вода, сапунерка с течен сапун, което
означава и освежаване на тези хора, които пътуват и отделно добре поддържан санитарен
възел. Контролира се от охраната, защото стаята на охраната е съвсем близо и те отварят
тази врата, където е тази тоалетна. Посетителите на обекта, те са си заплатили таксата и
ползват всичко, което е регламентирано. В Силистра има подобен пример също. Ако тази
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такса не се приеме има два варианта – спираме да пускаме такива хора, отказваме след 5
часа примерно, или се превръщаме в обществена отбивка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Стойков. Има разумни доводи да съществува тази такса, въпреки че
е въпрос на становище. Други коментари на това предложение, аз съм длъжен да го подложа
на гласуване, ако не бъде оттеглено.
Стефан Иванов – общински съветник
Искам само да кажа, аз не разбирам само защо след работно време трябва да работи
въобще обекта, затваря се и не се пуска никой. Дори и със заплащане ние не е необходимо
да работим като обществена отбивка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз мисля, че доводите на г-н Стойков са правилни. Съгласявам се и с г-н Иванов. В
края на краищата тези тоалетни се намират вътре в обекта, ако някой иска да ги ползва да си
плаща входна такса. Дали ще гледа обекта, или ще прави друго това си е негов проблем. Аз
мисля, че ако се отбиват автобуси и искат да ползват тоалетна да си ползват входна такса за
влизане в обекта. Благодаря ви.
Владимир Стойков – ръководител „Звено за обслужване на туристически комплекс
„Ковачевско кале”
Няма начин да бъдат разделени хората, които идват да разглеждат или да ползват
само тоалетна, защото ние сме изградили един парк. В този парк спират хора, които ползват
детския кът – той е напълно безплатен, някои само си правят разходка, което е напълно
нормално, а когато вече проявят интерес ние събираме таксата за влизането в крепостта,
което свързано с влизане в самия обект, където е макета, където се каним да направим
музейна експозиция. И просто когато само човек се разхожда в парка, или пие вода от
чешмата ние няма как да го таксуваме. Паркинга също е безплатен, някои спират на самия
паркинг просто за почивка, ние нищо не таксуваме. По отношение на работното време на
обекта – екскурзовода и аниматора работят до 17 часа. Те извършват екскурзоводски и
аниматорски услуги. Ние сме вменили на охраната, тъй като тя работи много по-късно и в
светлата част на деня при интерес на хората, срещу заплащане на таксата те да ги допускат
до самата крепост да разгледат вече без да се извършват екскурзоводски и аниматорски
услуги. И половината от приходите са точно след това работно време. Защото тогава става и
по-хладно, на хората повече им се разхожда след 17 часа. Ако ние ограничим до 17 часа
ползването на този обект, ние половината ни приходи ще паднат.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ще подложа на гласуване предложението направено от комисията на Магдалена
Радева, а именно да отпадне текста от предложението за решение „Ползване на санитарен
възел (тоалетна) за лица, които не са заплатили входна такса”
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
0
4

Предложението се приема.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате ли други въпроси по докладната? Не виждам. Преминаваме към гласуване на
решението като цяло.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
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Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

20
0
2

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 465
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата на
Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги, във връзка с чл.71, т.1 от Закона за местни данъци и такси (доп., бр.101 от 2013 г.,
в сила от 01.01.2014 г.) и Докладна записка с № ДЗ-139-73/29.05.2014 г. от ръководителя на
„Звено за обслужване на туристически комплекс „Ковачевско кале””, за проявен интерес от
страна на посетителите, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11,
ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. В Чл.19 от Раздел І „Такса за битови отпадъци”, Глава втора „Местни такси” се
правят следните изменения:
2.1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Таксата за услугите: “Сметосъбиране и сметоизвозване” и “Обезвреждане на
битови отпадъци в депа или други съоръжения” не се събира за имоти, които няма да
се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец в Община Попово
от собственика или ползвателя от 1-ви юли до 31 декември на предходната година;”
1.2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) През текущата година за обстоятелствата, декларирани по ал.5, се извършват
проверки за ползване на недвижимия имот, включително и събиране на информация
за дължими сметки за електрическа енергия, вода и други консумативни разходи за
съответния период. При неспазени условия за освобождаване от такса “Битови
отпадъци”, лицата по чл. 16 от тази наредба дължат целогодишен размер на таксата,
заедно с лихвата, съобразно неспазените срокове за внасяне и глоба или
имуществена санкция по чл.123, ал.3 от ЗМДТ;”
1.3. Ал.8 се отменя.
1.4. Създава нов § 13 в Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата,
със следното съдържание:
„§ 13 Промяната в чл. 19, ал. 5 влиза в сила от 01.08.2014 г.“
3. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, се правят
следните допълнения:
№ по
ред

Вид услуга

Такса

Забележка
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№ по
ред
16.

Вид услуга
Прожектиране на 20 мин. филм и
3D анимация за представяне на
крепостта и нейната история:
- за групи от 10 до 40 души
-

за групи от пенсионери и
деца под 7 год. възраст

Такса

1.25 лв. на човек;

Забележка

В цената не се
включва ДДС.

0.83 лв. на човек;

В цената не се
включва ДДС.

Ползване на стационирано бербекю 10.00 лв. за 2 часа
с материали на посетителите

В цената не се
включва ДДС.

Ползване на стационирана пещ с
материали на посетителите

В цената не се
включва ДДС.

16.67 лв. за 1 ястие

.

Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
С три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изменение на
ЗМДТ (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) и предложение на Районна
прокуратура гр. Попово относно установена непълнота на Наредбата на Общински съвет Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, при
спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл.
28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Чл.36 от Раздел ІІІ “Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин” към Глава втора “Местни данъци” се изменя и придобива следния вид:
“Чл.36 (1) Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а)държавата и общините;
б)образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медикосоциални грижи за деца;
в)Българският Червен кръст;
г)национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
д)фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и
възстановяване на исторически и културни паметници;
е)лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
ж)законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9 от
ЗМДТ;
2.даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и
на технически помощни средства за хора с увреждания;
3.даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и
социално слаби граждани;
4.даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от
централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна
дейност за получените и предоставените дарения;
5.обичайните подаръци;
6.имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение,
произтичащо от закон;
7.даренията в полза на народните читалища;
8.придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол ;
9.непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице
с нестопанска цел;
10.чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
11.безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството
(2)Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният
данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на
преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са
посочени като основание за освобождаване от данък.
(3)Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се
придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на
Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето
представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което
придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната
държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(4)Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от
който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за
хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното
заболяване.”
2. В т.1 от Приложение №2 към чл.56 “Видове патентни дейности и годишни размери на
данъка” думите “средства за подслон и” се заличават.
Имате ли въпроси по отношение на докладната записка?
16

Тодор Тодоров – общински съветник
Първият ми въпрос е това, което вие казахте накрая, това беше предложението за
изменение на наредба. А аз тук чета, вече взех да чета внимателно, след това което се случи
с първа точка – относно Наредба за изменение на Наредбата. Горе пише Проект. Не виждам
някъде да приемаме Наредба. Вие правилно прочетохте г-н Председател и мисля, че така
трябва да бъде – Предложение за изменение на наредбата, а не Наредба за изменение на
Наредбата. Не съм юрист, просто искам тълкувание от юристи за това. По-надолу пак чета
основанията – по предложение на Районна прокуратура – много стряскащо звучи това нещо.
Това, не значи ли че ние пак не сме си свършили работата, някой тук не се е усетил и трябва
Прокуратурата да ни каже, че трябва да направим измененията в Наредбата. Да не стане
така, че да ни я върнат пак и другия път пак да отменяме решение. Просто искам
юридическо тълкувание на нещата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По отношение на това не се стряскайте, Районна прокуратура наистина има за задача
да следи синхронизацията законодателството с различните промени и това не е стряскащо,
но по отношение на Наредбата наистина така ли е юридически издържан текста?
Олга Илиева – директор Дирекция МДТ
Аз да кажа, че не съм юрист, но го съгласувахме с юрист. Всеки един нормативен акт
се изменя с нормативен акт от същата степен – Закон за изменение и допълнение на Закон за
местните данъци, или примерно Наредба за изменение на Наредбата за еди какво си,
Правилник за изменение на Правилник ... Всеки един нормативен акт се изменя с
нормативен акт от същия вид. Досега сме го правили винаги като предложение за изменение
на Наредбата, но напоследък във връзка с тези изисквания, които трябва да спазваме по
АПК, по Закон за нормативните актове – така е Наредба за изменение на Наредбата.
За другото което питате за предложението на Районната прокуратура – правили са си
такива проверки на всички общини за да проверят дали актовете на ОбС са законосъобразни
и т. н. Когато постъпи предложението, аз си направих труда да проверя в Наредбите в
останали общини от рода на Варна, Пловдив, Велико Търново, Разград. Техния текст е бил
като нашия досега. В нашата Наредба досегашния текст беше в едно изречение – „Случаите
на освобождаване са визирани в Закона за местни данъци и такси”. Районната прокуратура
иска да преповторим Закона едно към едно в Наредбата. Правим го. Не е проблем. Въпроса
е виждате какъв дълъг текст вкарваме в Наредбата. Единствено Софийска община – тяхната
наредба е била едно към едно със закона. Това е което правя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за разясненията. Други въпроси по тази докладна има ли? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 466
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изменение на
ЗМДТ (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) и предложение на Районна
прокуратура гр. Попово относно установена непълнота на Наредбата на Общински съвет Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, при
спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл.
28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Чл.36 от Раздел ІІІ “Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин” към Глава втора “Местни данъци” се изменя и придобива следния вид:
“Чл.36 (1) Освобождават се от данък:
1. придобитите имущества от:
а)държавата и общините;
б)образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и
специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медикосоциални грижи за деца;
в)Българският Червен кръст;
г)национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
д)фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и
възстановяване на исторически и културни паметници;
е)лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;
ж)законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 24, ал. 1, т. 9 от
ЗМДТ;
2.даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и
на технически помощни средства за хора с увреждания;
3.даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и
социално слаби граждани;
4.даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от
централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния
регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна
дейност за получените и предоставените дарения;
5.обичайните подаръци;
6.имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение,
произтичащо от закон;
7.даренията в полза на народните читалища;
8.придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен
контрол ;
9.непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице
с нестопанска цел;
10.чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;
11.безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството
(2)Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният
данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на
преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са
посочени като основание за освобождаване от данък.
(3)Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се
придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на
Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето
представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което
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придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната
държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(4)Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от
който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за
хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното
заболяване.”
2. В т.1 от Приложение №2 към чл.56 “Видове патентни дейности и годишни размери на
данъка” думите “средства за подслон и” се заличават.
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Актуализация на план-сметката за необходимите средства по събиране,
транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в гр. Попово, кв. Невски и
кв. Сеячи за 2014 година.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Госпожо Божанова?
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
За тази точка от дневния ред възникнаха колебания от страна на вносителя. Виждате
правим вътрешни компенсирани промени, без да променяме общия размер на плансметката. Действително след обсъждане на комисията обърнахме внимание, което
съжелявам, признавам не сме го видели, че сме намалили в раздел ІV т. 2 горива и
консумативи за техника използвана за почистване на улици, паркове и градини от 30 000 на
0. Оказа се след проверка, че имаме разходвани средства по тази точка от 1800 лева, за това
предлагаме тук да оставим средства в размер на 5 000 лева и с останалите 25 000 да
увеличим т. Почистване на локални замърсявания в раздел ІІ. Защо се налага това. Плансметката за тази година не я променяхме предходната година. Оказва се, че се налага да
правим такива почиствания пред вид и валежите тази година има много такива
замърсявания и затова предлагаме в раздел ІІ средствата за сметосъбиране и третиране на
ТБО т. 2 Почистване на локални замърсявания да станат от 25 на 50 000 и съответно в
раздел ІV т. 2 от 30 – намалението да е на 5 000. Благодаря ви.
Стефан Иванов – общински съветник
Трябва да има отдолу и съответно изменение на ДДС и на общата сума.
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
В раздел ІV 20 % ДДС става 17 820.95 лв., а долу в крайната сума общо за раздел ІV
сумата е 106 925.71 лв. В същото време и в раздел ІІ сумата общата става 213 059.56, а 20
ДДС става 35 510.00 лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, стана ли ясно предложението за промяна в предложението на вносителя.
Имате ли въпроси по докладната?
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Подлагам на гласуване направеното предложение за промяна в решението в табличен
вид.
Който е съгласен с така направените предложения за изменения в решението моля да
гласува
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Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
0
5

Предложението се приема.
Зачитам проекта за решение
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 ал. 1
от ЗМДТ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово приема актуализираната план-сметка за
необходимите средства по събиране, транспортиране и депониране на твърди битови
отпадъци в гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи за 2014 г. съгласно Приложение 1.
Преминаваме към гласуване на цялото решение, заедно с направените промени.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

18
0
6

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 467
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66 ал. 1
от ЗМДТ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово приема актуализираната план-сметка за
необходимите средства по събиране, транспортиране и депониране на твърди битови
отпадъци в гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи за 2014 г. съгласно Приложение 1.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и гори
в горските територии на Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.
Предлагам становищата на комисиите да бъдат и по следващите точки 7 и 8.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение и по двете точки.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „ Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
И по двете точки предлагаме на вашето внимание да подкрепите докладните, ние ги
подкрепихме с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и по двете точки.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да ви прочета проекта за решение:
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча , във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по
ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във
землището на с. Еленово, общ. Попово както следва;
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

ОБЩО

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

Имате думата за въпроси. Няма въпроси. Преминаваме към гласуване по точка 7 от дневния
ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ДА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 468
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча , във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по
ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във
землището на с.Еленово,общ.Попово както следва;
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения
ОБЩО

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала
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Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Предоставяне на земя /дивечови ниви/, общинска собственост за специализирана
фуражна база на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Чухме становищата на комисиите и по тази точка.
Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 43 ал. 3 т. 2 от ЗГ и чл. 49 ал. 3 от ППЗЛОД, във връзка с чл.
47 ал. 3 от НРПСУРОИ на ОбС-Попово и чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Учредява възмездно право на ползване върху земя от общински горски територии в
землище на с.Еленово в размер на 467дка. и поставяне на 3бр.биотехнически
съоръжения/чакала/, за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.
Попово както следва;
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

ОБЩО

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2. Определя цена на правото на ползване от 8 лв/дка. без ДДС годишно за
земя/дивечови ниви/ съгласно Наредба за определянето н администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Попово по приложение
№5, раздел V, т.1 и поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение/чакало/ 3бр.
3. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за ползване след
изтичането на срока на действащият в момента договор.
А сега имате думата за въпроси по докладната записка.
Никола Тошков – общински съветник
Интересува ме според договора, който е действал до сега, каква е цената, която са
заплащали на дка. Цената остава същата или е била по-ниска или по-висока?
Илиян Илиев – общинска администрация
Цената в момента е 8 лева и си остава абсолютно същата. Нито я повишаваме, нито я
намаляваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване на тази точка.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
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1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ДА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 469
На основание чл. 43 ал. 3 т. 2 от ЗГ и чл. 49 ал. 3 от ППЗЛОД, във връзка с чл.
47 ал. 3 от НРПСУРОИ на ОбС-Попово и чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Учредява възмездно право на ползване върху земя от общински горски територии в
землище на с.Еленово в размер на 467дка. и поставяне на 3бр.биотехнически
съоръжения/чакала/, за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.
Попово както следва;
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

ОБЩО

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2. Определя цена на правото на ползване от 8 лв/дка. без ДДС годишно за
земя/дивечови ниви/ съгласно Наредба за определянето н администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Попово по приложение
№5, раздел V, т.1 и поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение/чакало/ 3бр.
3. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за ползване след
изтичането на срока на действащият в момента договор.
Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Приемане на Инструкция за реда и начина на почистване на дерета във
водосборните райони в урбанизираната територия на населените места на Община
Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово

Уважаеми общински съветници, оттеглям тази докладна записка, тъй като
Инструкцията преповтаря Закона за водите, който е прекалено детайлно разписан в тази си
част и можем да изпълняваме превантивните дейности по почистване на деретата сега в
този вид, като ще се дообработи Инструкцията и допълнително , ако е необходимо ще бъде
представена на вашето внимание за обсъждане и евентуално приемане.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 51 ал. 3 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
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Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, по КВС на
с. Ломци, за създаване на овощна градина в имоти, както следва:
1. им. № 000274 с площ от 20,984 дка, трета категория – 0,987 дка и втора категория –
20,047 дка, с начин на трайно ползване – полска култура с АОС № 2108
2. им. № 000366 с площ от 58,653 дка, седма категория – 19,063 дка и трета категория –
39,590 дка, с начин на трайно ползване – полска култура с АОС № 2137
за срок от 20 стопански години, считано от стопанска 2014/15 година.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Никола Тошков – общински съветник
Тук не би ли трябвало да бъде посочена начална тръжна цена? Извинявам се за
въпроса, прави ми впечатление други градини, които сме давали под аренда пише начална
тръжна цена, така ли трябва да бъде?
Павлинка Колева – общинска администрация
При отдаване под аренда на земеделска земя има приета Инструкция от ОбС и там са
определени цени, затова вие не утвърждавате цени, а тръжна документация не се
утвърждава също, защото тръжна документация се утвърждава при приватизация, това е
отдаване под аренда.
Никола Тошков – общински съветник
Разбирате притеснението ми, например тази орехова градина, която беше там
пишеше тръжна цена.
Павлинка Колева – общинска администрация
Това са съвсем различни неща – в Посабина овощната градина е съществуваща, а тук
съгласно НРПУРОИ, когато под аренда се дава земя над 15 години и когато се сменя начина
на трайно ползване от полска култура за създаване на нова овощна градина за това трябва
да има решение на ОбС.
Тодор Тодоров – общински съветник
Моя въпрос е по-точно такъв – виждаме първия парцел е 20 дка втора категория земя,
аз много, много от земя не разбирам, г-н Председател вие знаете какво значи втора
категория, а най-отгоре пише необработваема. Тази земя до сега е стояла необработваема,
така ли да разбираме. Също така и долу имаме 40 дка трета категория земя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има много такива случаи, където категориите нищо не означават, може да е
захрастена, може да е изоставена и никой да няма интерес, така, че предполагам, тази земя е
такава.
Павлинка Колева – общинска администрация
Това е отговора, че в скиците не винаги категориите, които са посочени отговарят на
действителността – може да пише ІІ категория – но такава категория има и пасища, има и
храсти, които са ІІ категория. Това че категорията е ІІ или ІІІ не означава, че земята е хубава
за обработване. А специално за тези имоти за Ломци мога да ви кажа, че те са наклонени и
са слабо продуктивни. А категорията е ІІ, не знам защо е ІІ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Принципно има много такива несъответствия между категории и реална
използваемост на земята. Аз също съм го казвал многократно. Начина на възстановяване на
земята в далечната 1990-1991 година беше доста така иновативен, всеки си правеше каквото
си иска, така че категорията на земята нищо не означава в общи линии, не точно нищо, но в
голям процент от случаите не отговаря на действителността.
Други въпроси има ли? Няма други желаещи за въпроси. Преминаваме към гласуване
по точката от дневен ред.
Гласуваме ПОИМЕННО:
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1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ДА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 470
На основание чл. 51 ал. 3 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, по КВС на
с. Ломци, за създаване на овощна градина в имоти, както следва:
1. им. № 000274 с площ от 20,984 дка, трета категория – 0,987 дка и втора категория –
20,047 дка, с начин на трайно ползване – полска култура с АОС № 2108
2. им. № 000366 с площ от 58,653 дка, седма категория – 19,063 дка и трета категория –
39,590 дка, с начин на трайно ползване – полска култура с АОС № 2137
за срок от 20 стопански години, считано от стопанска 2014/15 година.
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Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Утвърждаване на оценки на вещи - частна общинска собственост, предложени за
замяна.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от
НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Утвърждава следните пазарни цени на товарни автомобили, предложени за замяна:
1.1. Зил 131 с рег. № Т 5693 МТ – 5 000 лв.
1.2. Зил 131 с рег. № Т 5690 МТ – 4 800 лв.
1.3. Зил 130 с рег. № Т 5694 МТ – 3 600 лв.
2. Възлага на кмета на общината извършването на процедурата по замяната.
Имате думата за въпроси по докладната записка.
Тодор Тодоров – общинско имущество
Какво ме смущава – че те един път минаха с едни оценки, тук горе пише, че между
временно поради отказ от сделката на потенциалния заменител, ние правим нови цени. Ами
той, ако се откаже още няколко пъти ние може да слезем на три пъти по-малка цена от тази,
която е дал оценителя. Дали това не е някаква игра на потенциалния заменител ? И до кога
ще продължава това?
Павлинка Колева – общинска администрация
Ами аз не съм много в течение по този въпрос, но до колкото знам по предното
решение на ОбС кандидат заменителят се е отказал от сделката. Междувременно
изготвената оценка е изтекла и това е нова оценка, която се внася на вашето внимание. А
стойността на оценката е решение на оценителя. Общината нямаме намеса в тази работа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси имате ли?
Преминаваме към гласуване по точката от дневен ред.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
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10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ДА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-

19
0
3

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 471
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от
НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Утвърждава следните пазарни цени на товарни автомобили, предложени за замяна:
1.1. Зил 131 с рег. № Т 5693 МТ – 5 000 лв.
1.2. Зил 131 с рег. № Т 5690 МТ – 4 800 лв.
1.3. Зил 130 с рег. № Т 5694 МТ – 3 600 лв.
2. Възлага на кмета на общината извършването на процедурата по замяната.
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2014 г. и одобряване на оценки за продажба имоти и
вещи частна общинска собственост, чрез публичен търг.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, чл.
36, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и чл. 5А, ал. 5 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Попово през 2014 год., т.Б и раздел ІІІ с:
ПИ с идентификатор.№57649.503.2118 по КК, УПИ V от кв.104 по регулационния
план на гр.Попово, бул.„България”№76; ПИ с кад.№657, УПИ ІХ от кв.3 по регулационния
план на с.Славяново и УПИ ХІ от кв.61 по регулационния план на с.Ломци.
2.Одобрява начална тръжна цена :
- 12 498.40 лева за Поземлен имот с идентификатор №57649.503.2118 по кадастрална
карта на гр.Попово за който е отреден УПИ V от кв.104 по регулационния план на
гр.Попово, бул. „България” №76 представляващ: 339/543 идеални части от поземления имот
ведно със застроената в имота сграда освидетелствана за събаряне и оценена като
материали. Цената е без ДДС.
- 7 181.30 лева за Поземлен имот кад.№657 с площ 2 345 кв.м. за който е отреден
Урегулиран поземлен имот ІХ от кв.3 по регулационния план на с.Славяново. Цената е без
ДДС.
- 830 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали, находяща се в
с.Медовина. Цената е без ДДС
- 810 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали, находяща се в
с.Манастирца. Цената е без ДДС
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Имате ли въпроси по докладната. Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:
Гласуване ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ДА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

22
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 472
На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, чл.
36, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и чл. 5А, ал. 5 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Попово през 2014 год., т.Б и раздел ІІІ с:
ПИ с идентификатор.№57649.503.2118 по КК, УПИ V от кв.104 по регулационния
план на гр.Попово, бул.„България”№76; ПИ с кад.№657, УПИ ІХ от кв.3 по регулационния
план на с.Славяново и УПИ ХІ от кв.61 по регулационния план на с.Ломци.
2.Одобрява начална тръжна цена :
- 12 498.40 лева за Поземлен имот с идентификатор №57649.503.2118 по кадастрална
карта на гр.Попово за който е отреден УПИ V от кв.104 по регулационния план на
гр.Попово, бул. „България” №76 представляващ: 339/543 идеални части от поземления имот
ведно със застроената в имота сграда освидетелствана за събаряне и оценена като
материали. Цената е без ДДС.
- 7 181.30 лева за Поземлен имот кад.№657 с площ 2 345 кв.м. за който е отреден
Урегулиран поземлен имот ІХ от кв.3 по регулационния план на с.Славяново. Цената е без
ДДС.
- 830 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали, находяща се в
с.Медовина. Цената е без ДДС
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- 810 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали, находяща се в
с. Манастирца. Цената е без ДДС
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
13. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на
имот № 000075 от землището на с. Дриново, община Попово, област Търговище с цел
промяна на предназначението на имота за реализиране на инвестиционна инициатива
– изграждане на кравеферма до 50 бр. крави.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз също подкрепям желанието на тези млади хора, дано да осъществят
инициативата. Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и
чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застроявне на имот №000075 в землището на с. Дриново,
общ.Попово,обл.Търговище, с цел промяна на предназначението на имота за изграждане
на „Кравеферма до 50 броя крави”.
Имате ли въпроси по докладната? Няма. Преминаваме към гласуване на тази точка
от дневния ред:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 473
На основание чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и
чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общинският съвет

РЕШИ
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Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застроявне на имот №000075 в землището на с. Дриново,
общ.Попово,обл.Търговище, с цел промяна на предназначението на имота за изграждане
на „Кравеферма до 50 броя крави”.
Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Приемане и въвеждане на „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка
на общинските политики за устойчиво развитие на Община Попово”, в резултат от
изпълнението на проект № 13-13-75/15.11.2013 г. „Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема и въвежда „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на
общинските политики за устойчиво развитие на община Попово”.
Имате ли въпроси по докладната?
Магдалена Радева – общински съветник
Аз имам предложение относно предложения ни проект за решение. ЗМСМА вменява
на ОбС да приема актове, в случая в предложеното ни решение имаме предложение за
приемане и въвеждане на Правила. ОбС няма как да въведе правилата за мониторинг. Това
може да стане като възложи на Кмета на общината съответните правомощия, затова
предлагам решението да има и точка 2, като точка 1 да се измени - Приема „Правила за
мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на
Община Попово”, а 2 точка да стане - Възлага на Кмета на Община Попово да въведе
приетите „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за
устойчиво развитие на Община Попово”.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Радева, има предложение за корекция в предложението за
решение, което аз ще подложа на гласуване. Преди да подложа на гласуване това
предложение, желае ли екипа разработил Правилата, да каже нещо.
Десислава Аспарухова – представител на екипа
Представител съм на екипа, извършил разработването на Правилата. Мога да кажа
само, че тези Правила бяха задължителни, когато Общината кандидатства по проекта по ОП
„Административен капацитет” и техния характер е инокативен, те не са абсолютно
задължителни, а те са просто една насока за работата на администрацията относно
изпълнението на нейните стратегически документи. Това е, което мога да ви кажа. Ако вие
имате някакви въпроси бихме могли да отговорим.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря ви, давам думата на колегите, ако имат въпроси по правилата и
мониторинга сега е времето да бъдат зададени.
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Преминаваме към гласуване на предложението на Магдалена Радева, а именно:
точка 1 да се измени - Приема „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на
общинските политики за устойчиво развитие на Община Попово”, а 2 точка да стане - Възлага
на Кмета на Община Попово да въведе приетите „Правила за мониторинг, контрол и
последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на Община Попово”.

Който е съгласен с предложението, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Предложението се приема.
А сега преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 474
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските
политики за устойчиво развитие на Община Попово”.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да въведе приетите „Правила за мониторинг,
контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на
Община Попово”.

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
15. Приемане на разработени стратегически документи, в резултат от изпълнението на
проект № 13-13-75/15.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики в община Попово”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 17 ал. 1 т. 1, 2, 5, 6, 8 и 9 , чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общинският съвет
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РЕШИ
1. Приема следните стратегически документи:
1.1. „Антикорупционна стратегия на община Попово за периода 2014 – 2020
г. „
1.2. „Стратегия за насърчаване и развитие на публично-частните
партньорства в община Попово за периода 2014-2020 г.”
1.3. „Общинска програма за опазване на околната среда и управление на
отпадъците за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.
79 от Закон за опазване на околната среда”.
1.4. „Стратегия за опазване на културното наследство на община Попово за
периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнението на чл. 19 от Закона за
културното наследство”.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Не виждам желаещи. Преминаваме
към гласуване на тази точка от дневния ред:
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 475
На основание чл. 17 ал. 1 т. 1, 2, 5, 6, 8 и 9 , чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема следните стратегически документи:
1.5. „Антикорупционна стратегия на община Попово за периода 2014 – 2020
г. „
1.6. „Стратегия за насърчаване и развитие на публично-частните
партньорства в община Попово за периода 2014-2020 г.”
1.7. „Общинска програма за опазване на околната среда и управление на
отпадъците за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.
79 от Закон за опазване на околната среда”.
1.8. „Стратегия за опазване на културното наследство на община Попово за
периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнението на чл. 19 от Закона за
културното наследство”.
Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Попово” ЕООД
гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията предлага предложението да стане решение. Но имаме
предложение в частта т. 2 Назначава комисия за провеждане на конкурса – представител на
Регионална здравна инспекция – след обсъждане решихме да предложим д-р Йорданка
Маринова, която е директор на РЗИ да вземе участие като член на комисията.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А какво ще се случи, ако в момента не е тя? Аз си мисля, че е по-добре да запишем –
представител на РЗИ без да определяме име, защото в тези смутни времена, липса на
правителство или смяна на правителство, определяме д-р Йорданова, после не идва тя и се
проваля конкурса.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Ние умишлено не сме написали име, защото все пак това е външна за общината
организация и смятахме да изпратим покана след вземане на решението на ОбС и вече по
преценка тя може да прецени да не присъства тя, а да изпрати представител, нейн служител.
И от тези съображения не успяхме да конкретизираме име и не знам, ако изпишем
конкретно дали лицето ще дойде. Това бяха съображенията ни.
Д-р Румен Русев – общински съветник
Извинявам се, но на комисията ни беше представено друго, тоест че ние едва ли не
трябва да кажем кой ще бъде от представителите на общината. Затова сме го записали така
и така преценихме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В такъв случай да смятаме ли, че оттегляте предложението си?
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нека остане - представител на Регионална здравна инспекция.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, има ли други въпроси по отношение проекта за решение? Няма такива.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и
чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Обявява конкурс за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр.Попово
на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по ЗЛЗ, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
1.1. Обект на конкурса:
Избор на управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр. Попово.
1.2.Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
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-да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно
дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална
медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна
степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита
специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако са реабилитирани.
1.3.Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:
В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в
Деловодството на Община Попово - „Център за административно обслужване и
информация”, гр. Попово, ул.“Александър Стамболийски” №1 следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
1.3.1.На основание чл. 7 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, заявлението за
участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се
завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. Разработката (програмата) за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се представя в
отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.
1.3.2.Общински съвет – гр. Попово задължава настоящия управител на лечебното заведение,
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и
щатното разписание на персонала.
1.4. Мястото и срока, в който може да се получи информация относно темите предмет
на събеседването:
Стая 311, Общинска администрация – гр. Попово, ул.“Александър Стамболийски” №1 в
двуседмичен срок от публикуване на обявата за конкурса.
1.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
- 20.08.2014г. /сряда/ от 10:00ч. в зала 205 на Общинска администрация – гр. Попово,
ул.“Александър Стамболийски” № 1
2. На основание чл. 5, ал. 1, ал. 2, ал.3 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, Общински съвет – гр.Попово назначава комисия за
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - ПОПОВО“ ЕООД
гр.Попово, както следва:
-Председател на комисията: инж. Милена Божанова Иванова – Заместник кмет на
Община Попово;
-Секретар: Александър Русев Стефанов – Главен експерт в Дирекция “Обща
администрация” при Община Попово;
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-магистър по медицина: д-р Ганка Радева Колева – Общински съветник;
-правоспособен юрист: Зорница Милчева Стоева – Старши юрисконсулт в Дирекция
“Обща администрация” при Община Попово;
-Представител
на
Регионална
здравна
инспекция
....................................................................
3. Определя еднократно възнаграждение на членовете на комисията, с изключение на
лицата по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както следва:
За председател: 70 /седемдесет/ лева; За секретар: 50 /петдесет/ лева; За член: 40
/четиридесет/ лева.
4. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,
Общински съвет – гр.Попово утвърждава проект на договор за възлагане управлението на
“МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, съгласно приложение.
Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 476
На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и
чл. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Обявява конкурс за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр.Попово
на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по ЗЛЗ, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
1.1. Обект на конкурса:
Избор на управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр. Попово.
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1.2.Изисквания към кандидатите:
До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
-да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно
дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователноквалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална
медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна
степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита
специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако са реабилитирани.
1.3.Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:
В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в
Деловодството на Община Попово - „Център за административно обслужване и
информация”, гр. Попово, ул.“Александър Стамболийски” №1 следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;
- медицинско свидетелство;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
1.3.1.На основание чл. 7 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, заявлението за
участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се
завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. Разработката (програмата) за
развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период се представя в
отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се
посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.
1.3.2.Общински съвет – гр. Попово задължава настоящия управител на лечебното заведение,
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и
щатното разписание на персонала.
1.4. Мястото и срока, в който може да се получи информация относно темите предмет
на събеседването:
Стая 311, Общинска администрация – гр. Попово, ул.“Александър Стамболийски” №1 в
двуседмичен срок от публикуване на обявата за конкурса.
1.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
- 20.08.2014г. /сряда/ от 10:00ч. в зала 205 на Общинска администрация – гр. Попово,
ул.“Александър Стамболийски” № 1
2. На основание чл. 5, ал. 1, ал. 2, ал.3 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
Закона за лечебните заведения, Общински съвет – гр.Попово назначава комисия за
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - ПОПОВО“ ЕООД
гр.Попово, както следва:
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-Председател на комисията: инж. Милена Божанова Иванова – Заместник кмет на
Община Попово;
-Секретар: Александър Русев Стефанов – Главен експерт в Дирекция “Обща
администрация” при Община Попово;
-магистър по медицина: д-р Ганка Радева Колева – Общински съветник;
-правоспособен юрист: Зорница Милчева Стоева – Старши юрисконсулт в Дирекция
“Обща администрация” при Община Попово;
-Представител
на
Регионална
здравна
инспекция
....................................................................
3. Определя еднократно възнаграждение на членовете на комисията, с изключение на
лицата по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както следва:
За председател: 70 /седемдесет/ лева; За секретар: 50 /петдесет/ лева; За член: 40
/четиридесет/ лева.
4. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ,
Общински съвет – гр.Попово утвърждава проект на договор за възлагане управлението на
“МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, съгласно приложение.
Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2013 година.
Вносител: д-р Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията предлага предложението да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79 ал. 5 от Закона
за опазване на околната среда, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2013 г., съгласно Приложение 1, в
изпълнение на чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда.

Имате думата за въпроси по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Няма да питам този път за отпадъците, защото струва ми се няма никакво движение
по въпроса. Увеличават ли се само искам да попитам, бяха 85 тона? Става въпрос за
химичните отпадъци в склада, растат ли още? Все пак аз мисля, че аз ще гласувам
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ винаги, докато не се вземе отношение по този въпрос, защото ако се
принудим да вземаме решение и стане някоя беля ще бъде късно. Казвам, че наистина това е
нещо страшно и се намира в центъра на града ни. Или трябва да се изнесе някъде навън и
общината трябва да отдели необходимите средства, защото ако не дай си боже стане нещо
да няма засегнати.

40

Във връзка със сегашното състояние на природата в града ни има огромно
количество комари, нещо предприема ли се от Общината в тази насока, защото мисля, че
това е нещо неприятно за много хора, особено за децата?
Тихомир Трифонов – директор дирекция
Уважаеми съветници, наистина голям проблем тази година се оказа , навярно ви е
направило впечатление когато се приема бюджета, че тази година средствата за тази
дейност са три пъти по-големи от миналата година. Вече са направени първите пръскания в
градската градина и в заплатените територии западно от града. Със специалистите сме
разговаряли, ще се наложи още едно пръскане след 14 дни. По същата причина заради
повишената влажност три пъти сме завишили и броя на пръсканията против кърлежи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

17
0
6

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 477
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79 ал. 5 от Закона
за опазване на околната среда, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2013 г., съгласно Приложение 1, в
изпълнение на чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда.

Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Утвърждаване на Договор за сътрудничество с „Булекопак” АД гр. София.
Вносител: д-р Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията предлага предложението да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 20 ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците, Общинският съвет
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РЕШИ
Утвърждава Проект на договор за сътрудничество между Община Попово и
„Булекопак” АД гр. София за организиране на територията на общината на система за
разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки.

Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на тази точка
от дневния ред:
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
0
1

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 478
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 20 ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците, Общинският съвет

РЕШИ
Утвърждава Проект на договор за сътрудничество между Община Попово и
„Булекопак” АД гр. София за организиране на територията на общината на система за
разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, сортиране, рециклиране и
оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки.

Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред.
19. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2014 – 30.06.2014 година.
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма становища на комисиите. Имате ли въпроси по отчета? Нямате.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2014 – 30.06.2014 година.
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Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

17
1
5

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 479
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2014 – 30.06.2014 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2014 – 30.06.2014 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров, желаете ли обяснение на отрицателен вот?
Тодор Тодоров – общински съветник
Като ръководител на групата съветници на ГЕРБ искам да обясня отрицателния си
вот. Все пак като една от най-големите групи съветници в ОбС Попово групата на
съветниците на ГЕРБ няма представител в ръководството на ОбС. Мисля, че това е
нелогично, некоректно и неправилно. Изразявал съм това мнение многократно и мисля, че
имаме основание да гласуваме ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и ПРОТИВ. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред.
20. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на с. Гагово, община
Попово.
Вносител: Вл. Иванов – секретар на Община Попово
Колеги, както знаете в началото на сесията стана ясно какво предизвика вземането на
това решение. Има внесена докладна от секретаря на Общината г-н Иванов. Присъства ли
госпожата тук в момента или я няма? Няма я.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 218 по Протокол № 18 от
31.01.2013г. на ОбС гр. Попово, във връзка с Решение № 381 от 10.07.2014г. на
Общинска избирателна комисия Попово, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гагово, община
Попово - Диана Даринова Христова, за срок до полагане на клетва от
новоизбрания кмет;
2. Определя размер на основната месечна работна заплата на временно
изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Гагово-в размер на 660 лева.
Колеги, имате думата за въпроси.
Стефан Иванов – общински съветник
На мен ми се струва странно да задавам към г-н Иванов въпроси свързани с друга
личност, но искам да кажа, че малко така гореспоменатата дама започва, ми прилича
несериозно отношение по въпроса. Ние ще я установяваме на такава отговорна длъжност, а
тя даже не си е направила труда да дойде тук. Ами много се извинявам, но поне да и видим
физиономията.
Владимир Иванов – секретар на Община Попово
Няма как да присъства госпожата тук, защото тя не е поканена. Това е кандидатура,
която ние ви предлагаме на вас съветниците, която вие да обсъдите. Това е предложение на
общинската администрация, тъй като нещата в селото не могат да останат така без да има
представител на администрацията и за това предлагаме човек, който е вътре в нещата.
Чухте, че тя досега работи като технически сътрудник. Така наречените секретари на
кметства вече не съществуват като длъжност. Тя познава работата и смятаме, че е найподходящата до провеждане на изборите да изпълнява функциите на кмет. Така, че г-н
Иванов не е причината в ней. Не сме я поканили.
Стефан Иванов – общински съветник
Щом се налага ОбС да утвърди този човек и да го гласува това, значи има някаква
дума по въпроса, тоест иначе щяхте просто да го назначите просто ей така без да го гласува
ОбС. Значи има някакво значение и аз няма как да гласувам за човек на който не знам
физиономията, а камо ли и качествата. Съжалявам г-н Иванов.
Катя Грибнева – общински съветник
Все пак тук пише – избира. Не би ли трябвало да избираме между двама ли трима ли?
Или да се промени тази формулировка на решението.
Владимир Иванов – секретар на Община Попово
Това е мнението на администрацията, ако искате вие може да направите
предложение.
Катя Грибнева – общински съветник
Може би трябва да бъде – утвърждава кандидата ...нещо такова..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-жо Грибнева, в закона точно така е упоменато, точно това е термина, който е
използван – избира. Затова е използвана тази дума – избира. Може би беше хубаво да
присъства госпожата тук, но не мисля, че това е някакъв проблем и ще стане причина да не
бъде избран такъв човек. Знаете че това е абсолютно необходимо, защото селото не може да
съществува без временно изпълняващ длъжността и не мисля, просто моля групата
съветници да не се формализираме, ако наистина искаме да не спъваме работата на
кметството да гласуваме. Сега, друг е въпроса, ако имате други предложения, но само това
че госпожата не присъства не би трябвало да е основание за да я отхвърлим като
предложение.
Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния
ред:
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ

-

12
3
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

6

Не гласуваха всички съветници. Присъстват 23 съветници. Подлагам на прегласуване
предложението.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

13
3
6

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 480
На основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 218 по Протокол № 18 от
31.01.2013г. на ОбС гр. Попово, във връзка с Решение № 381 от 10.07.2014г. на
Общинска избирателна комисия Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гагово, община
Попово - Диана Даринова Христова, за срок до полагане на клетва от
новоизбрания кмет;
2. Определя размер на основната месечна работна заплата на временно
изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Гагово-в размер на 660 лева.
Преминаваме към двадесет и първа точка от Дневния ред.
21. Участие на Община Попово като партньор на Исторически музей-Попово с
проектно предложение „Дигитализиране на българското културно наследство и
запазването му за бъдещи поколения от музея в гр. Попово” пред Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчав – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23, ал.2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС,
Общинският съвет

РЕШИ
45

1.
Дава съгласие Община Попово да участва като партньор на Исторически музейПопово, във връзка с изпълнението на проект „Дигитализиране на българското културно
наследство и запазването му за бъдещи поколения от музея в гр. Попово” пред Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „Документиране на културната
история”;
2.
Предоставя за целите на проекта на Исторически музей – Попово, за безвъзмездно
управление две помещения (обща площ 32.2 м2) от приземния етаж на сградата на
Общинска администрация-Попово (бивш трезор на „Балканбанк”), за срок от 10 години.;
3.
Упълномощава Кмета на Община Попово да сключи договор за безвъзмездно
управление, за срок от 10 години.
Имате думата за въпроси. Има ли желаещи? Не виждам.. Преминаваме към гласуване на
тази точка от дневния ред:
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ДА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

23
0
0

46

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 481
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23, ал.2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от ЗОС,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие Община Попово да участва като партньор на Исторически музейПопово, във връзка с изпълнението на проект „Дигитализиране на българското културно
наследство и запазването му за бъдещи поколения от музея в гр. Попово” пред Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 „Документиране на културната
история”;
2.
Предоставя за целите на проекта на Исторически музей – Попово, за безвъзмездно
управление две помещения (обща площ 32.2 м2) от приземния етаж на сградата на
Общинска администрация-Попово (бивш трезор на „Балканбанк”), за срок от 10 години.;
3.
Упълномощава Кмета на Община Попово да сключи договор за безвъзмездно
управление, за срок от 10 години.
Преминаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред.
Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата на д-р Ганка Колева председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми колеги, от 27 май до 15 юни тази година в деловодството на общинска
администрация са постъпили 29 молби от жители на Община Попово за отпускане на
еднократна помощ от ОбС. Комисията разгледа молбите и предлага на ОбС да вземе
следното решение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Рачо Радославов Станев
2. Юлияна Станиславова Дарпар
3. Мехмед Ефраимов Ахмедов
4. Цветомир Пенев Цонев
5. Илия Райков Илиев
6. Исмаил Алиибрямов
7. Тензиля Мехмедова Мехмедова
8. Небие Мехмедова Алиева
9. Стела Гюрова Маринова
10. Нела Атанасова Юлиева
11. Айше Ахмедова Юсеинова
12. Митко Иванов Димитров
13. Весиле Шабанова Мустафова
14. Диана Венциславова Димитрова

-

250 лева
150 лева
150 лева
200 лева
100 лева
150 лева
100 лева
100 лева
200 лева
200 лева
100 лева
50 лева
50 лева
150 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Стефан Пейчев Стефанов
2. Даря Данаилова Томова
3. Анжела Стоянова Андреева
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4. Даринка Петкова Маринова
5. Валерия Миланова Петкова
6. Сабина Сандова Златкова
7. Ангелина Янкова Томова
8. Недьо Добрев Писарев
9. Иванка Йорданова Николова
10. Стефан Йорданов Радев
11. Ангелина Люцканова Иванова
12. Емине Шукриева Асанова
ІІІ. За доуточняване
1. Цветанка Кирилова Йорданова
2. Юлияна Василева Шибилева
3. Лиляна Янкова Георгиева
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате ли забележки по така прочетеното предложение от комисията? Няма.
Прочитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет отпуска еднократна
парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.
Преминаваме към гласуване на решението:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 482
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
14. Рачо Радославов Станев
250 лева
15. Юлияна Станиславова Дарпар
150 лева
16. Мехмед Ефраимов Ахмедов
150 лева
17. Цветомир Пенев Цонев
200 лева
18. Илия Райков Илиев
100 лева
19. Исмаил Алиибрямов
150 лева
20. Тензиля Мехмедова Мехмедова
100 лева
21. Небие Мехмедова Алиева
100 лева
22. Стела Гюрова Маринова
200 лева
23. Нела Атанасова Юлиева
200 лева
24. Айше Ахмедова Юсеинова
100 лева
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25. Митко Иванов Димитров
26. Весиле Шабанова Мустафова
14. Диана Венциславова Димитрова

-

50 лева
50 лева
150 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
13. Стефан Пейчев Стефанов
2. Даря Данаилова Томова
3. Анжела Стоянова Андреева
4. Даринка Петкова Маринова
5. Валерия Миланова Петкова
6. Сабина Сандова Златкова
7. Ангелина Янкова Томова
8. Недьо Добрев Писарев
9. Иванка Йорданова Николова
10. Стефан Йорданов Радев
11. Ангелина Люцканова Иванова
12. Емине Шукриева Асанова
ІІІ. За доуточняване
1. Цветанка Кирилова Йорданова
2. Юлияна Василева Шибилева
3. Лиляна Янкова Георгиева
Преминаваме към двадесет и трета точка от Дневния ред.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, няма постъпили питания. За това, поради изчерпване на дневния ред
закривам тридесет и шестото заседание на Общински съвет Попово.
Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

................................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /
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ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ЗЕХРА МУСТАФОВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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